
Naam:
Geboortedatum:

Mbo-3 opleiding: Servicemonteur koude- en klimaatsystemen 2018-2019

Crebo: 25562 Variant: combinatie van lessen overdag en in de avond 

Dit opleidingsplan geeft een beeld van de tijds- en geldinvestering voor een mbo-opleiding.

Vaste onderdelen Aantal dagen Locatie

Informatiedag mbo 1 dag Ede

De monteur als instructeur 2 dagen Op diverse locaties

Koeltechniek 10 avonden en 2 practicumdagen Op diverse locaties

De servicemonteur als ambassadeur 2 dagen Op diverse locaties

VCA Basisveiligheid 2 dagen Op diverse locaties

Luchtbehandelingsinstallaties 8 dagen waarvan 2 practicumdagen Op diverse locaties

NEN 3140 Vakbekwaam persoon 2 dagen Op diverse locaties

Elektrisch schakelen 12 avonden waarvan 1 practicum-avond en 

2 practicumdagen

Op diverse locaties

F-gassen I 10 avonden en 5 practicumdagen Op diverse locaties

Airco- en VRF-installaties 8 dagen waarvan 2 practicumdagen Op diverse locaties

Klimaattechniek - 

montagevaardigheden 2 dagen

Op diverse locaties

NEN 1010 verkort 1 dag Op diverse locaties

Keuzedelen

Mogelijke keuzedelen techniek

Meet- en regeltechniek basis 5 dagen waarvan 1 practicumdag Op diverse locaties

Warmtepompinstallaties 4 dagen Op diverse locaties

PLC industriële automatisering 12 avonden en 3 practicumdagen in Ede Op diverse locaties

Mogelijke keuzedelen algemeen

Onderdeel BPV-periode

Onderdeel BPV-periode

Onderdeel BPV-periode

Generieke vakken (verplicht) Onderdeel Periode

Nederlands en rekenen Entreetoets start mbo-opleiding

E-learningmodule na entreetoets

Eindexamen na ± 2/3 mbo-programma  
Loopbaan en burgerschap Vragenlijst na ± 2/3 mbo-programma  

Opleidingsplan en overzicht kosten en subsidies

Je kunt vrijstelling aanvragen voor onderdelen van het mbo-programma op basis van eerder behaalde ROVC-diploma's, EVC-rapportage, geldig VCA-

diploma, geldig NEN 3140-certificaat of een relevant behaald mbo-diploma.

Duurzaamheid in beroep C

Voor jouw opleiding kies je 3 keuzedelen uit onderstaande lijst, 

waarvan minimaal 1 keuzedeel techniek. 

Fit, veilig en gezond werken

ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening voor niveau 3

Mogelijk kan een keuzedeel vrijstelling geven voor een regulier onderdeel van de opleiding. Zo geeft het diploma van Toegepaste elektronica 

vrijstelling voor Elektronica-basis, en geeft het diploma van PLC - Industriële - automatisering vrijstelling voor PLC - Industriële automatisering - basis.

https://www.rovc.nl/training/de-monteur-als-instructeur
https://www.rovc.nl/cursus/koeltechniek
https://www.rovc.nl/training/de-servicemonteur-als-ambassadeur
https://www.rovc.nl/training/basisveiligheid-vca
https://www.rovc.nl/cursus/luchtbehandelingsinstallaties
https://www.rovc.nl/training/nen-3140-vakbekwaam-persoon
https://www.rovc.nl/cursus/elektrisch-schakelen
https://www.rovc.nl/cursus/f-gassen-categorie-i
https://www.rovc.nl/cursus/airco-en-vrf-installaties
https://www.rovc.nl/training/klimaattechniek-montagevaardigheden
https://www.rovc.nl/training/klimaattechniek-montagevaardigheden
https://www.rovc.nl/training/nen-1010-verkort
https://www.rovc.nl/cursus/basis-meet-en-regeltechniek
https://www.rovc.nl/cursus/warmtepompinstallaties
https://www.rovc.nl/cursus/plc-industriele-automatisering
https://www.rovc.nl/cursus/duurzaamheid-in-beroep-c
https://www.rovc.nl/cursus/fit-veilig-en-gezond-werken
https://www.rovc.nl/cursus/arbo-kwaliteitszorg-en-hulpverlening-voor-niveau-3
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Overzicht kosten en subsidies avond/dag combinatie

Prijs

-€                                             

1.650€                                     

840€                                        

510€                                        

2.455€                                     

525€                                        

1.795€                                     

2.390€                                     

2.355€                                     

Klimaattechniek - montagevaardigheden 570€                                        

370€                                        

Totaal vaste mbo-onderdelen dag/avondopleiding 13.460€                                   
Kostenberekening is nog exclusief kosten voor keuzedelen. Onderdelen worden bij inschrijving onderdeel per gefactureerd.

Keuzedelen techniek

1.355€                                     

1.545€                                     

1.995€                                     

720€                                        

720€                                        

720€                                        

Deze bedragen zijn nog niet in het totaal meeberekend, Jouw keuzedelen zet je op pagina 3 van dit overzicht.

*Avond

 €                                   -5.400 

Totaal tegemoetkomingen  €                                   -5.400 

Algemene mbo-kosten Wanneer factuur?

Inschrijfkosten Bij aanvang opleiding  €                                       296 

Begeleidingskosten € 470 per jaar op 

basis van 2 jaar**

Per jaar vooraf  €                                       940 

Proeve van Bekwaamheid Bij inschrijving Proeve van Bekwaamheid

 €                                    1.071 

Totaal algemene mbo-kosten 2.307€                                     
** Een mbo-traject duurt gemiddeld 2 à 3 jaar 

PLC - Industriële automatisering*

Meet- en regeltechniek Basis 

Duurzaamheid in beroep C

Blijvend fit, veilig en gezond werken

ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3

(afhankelijk van branchevereniging € 0 - € 2500 p.j.)

2 jaar Subsidieregeling praktijkleren (max. € 2700 p.j.)

VCA Basisveiligheid 

Onderdelen

Koeltechniek*

F-gassen I*

De servicemonteur als ambassadeur

Informatiedag mbo - geen kosten, wel verplicht!

Keuzedelen algemeen

Branchesubsidie zie www.rovc.nl/subsidie

Mogelijke tegemoetkomingen en subsidies

Warmtepompinstallaties

Luchtbehandelingsinstallaties

NEN 3140 Vakbekwaam persoon 

Airco- en VRF-installaties

NEN 10-10 verkort

Elektrisch schakelen*
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Overzicht kosten en subsidies avond/dag combinatie-2

Generieke vakken Wanneer factuur?

Entreetoetsen Nederlands en 

Rekenen

Administratiekosten (eenmalig)

Examinering Nederlands en 

RekenenE-learning programma Nederlands

E-learning programma Rekenen

Loopbaan en burgerschap Bij aanmelding 150€                                        

Extra examen training Maatwerk, afhankelijk van uitslag 

entreetoets
Kosten generieke vakken 749€                                        

11.116€                                   

Kosten keuzedeel 1 kun je hier toevoegen: €

Kosten keuzedeel 2 kun je hier toevoegen: €

Kosten keuzedeel 3 kun je hier toevoegen: €

Totale kosten mbo-opleiding excl. btw

Vul zelf de prijs van de keuzedelen in, en bereken daarmee de totale kosten van jouw mbo-opleiding

Voor akkoord 

Datum:

naam cursist: Bedrijfsnaam:

Handtekening cursist: Handtekening namens bedrijf:

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Bedragen zijn exclusief 21% btw en onderhevig aan jaarlijkse prijsindexatie. Versie 18-19-1

Totaal vaste onderdelen mbo-opleiding excl. btw: 

Bij aanmelding 599€                                        


